
Preek Jan Steyn 10 Augustus 2014 

Teks: Johannes 21: 1-25 

Tema: Vissers en herders 

Inleiding: 

Wat is ´n dissipel en wat beteken dit spesifiek om dissipel van Jesus te wees? 

Ons is tans in ons gemeente in ons waarde maand waar ons as gemeente wil nadink saam met mekaar oor 

wat ons kernwaardes behoort te wees. Julle sal ook die laaste Sondag van die maand die geleentheid kry om 

skriftelik julle kernwaarde of waardes vir die gemeente neer te sit. Op die ou end wil ons dit wat ons oor 

kernwaardes vanuit die gemeente terugkry afrond tot so ses of sewe waardes wat ons visueel hier iewers in 

die kerk wil opsit. Die waarde wat ek vanoggend op die tafel wil sit is die waarde van dissipelskap of 

dissipelwees. Vir my is dit persoonlik een van die kernwaardes van elke kerk. Onder dissipelskap van Jesus val 

ander waardes uiteen soos gehoorsaamheid en leerbaarheid. Jy kan nie dissipel van Jesus wees sonder 

gehoorsaamheid nie. Jy kan ook nie in hierdie proses van dissipelskap ingaan as jy nie bereid is om te groei en 

leerbaar te wees nie. 

Dit is baie belangrik om te besef dat die term waarmee die eerste volgelinge van Jesus na hulself verwys het 

nie Christene was nie, maar dissipels. Mense buite die geloof het na hulle as Christene verwys. Maar die term 

waarmee hulle hulself beskryf het was dissipels. Wat ook waar was van daardie tyd is dat daar baie groepe 

mense was wat bestaan het uit leermeesters en dissipels. ´n Dissipel was letterlik iemand wat ´n leerling of 

volgeling van een of ander leermeester was. Dissipels het twee dinge gedoen- hulle het geglo en verder 

verkondig wat die leermeester geleer het. Die tweede was dat hulle probeer doen of leef het soos wat die 

leermeester gedoen het of soos hy of sy geleef het. Dallas Willard skryf dat dit in dissipelkringe oor twee 

dinge gegaan het: doing what the rabbi or leader does and to become what that person is. 

Wat beteken dit om hierdie dissipel van Christus Jesus te wees? Greg Ogden beskryf dit so: " A disciple is one 

who responds in faith and obedience to the gracious call to follow Jesus Christ. Being a disciple is a lifelong 

process of dying to self while allowing Jesus Christ to come alive in us." Geloof en gehoorsaamheid is ter 

sprake. Hierdie oproep om Sy dissipels te wees is hierdie gracious call. Dis nie een of ander swaar of 

ondraaglike las om Jesus se dissipel te wees nie, dis genade, dis ´n voorreg. Petrus moes ook hoor om Jesus te 

volg gaan vir hom hierdie geweldige koste inhou, maar hy skryf self in 1 Petrus 1 vers 9 dat om aan Jesus te 

behoort en Sy dissipel te wees jou vul met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Dissipelskap gaan oor sterf 

aan jouself, maar so word die lewe van Jesus Christus in jou deur die werk van die Heilige Gees al meer en 

groter in jou. Johannes self skryf daaroor in Johannes 3 vers 30: Hy moet meer word en ek minder. Paulus 

skryf daaroor in Galasiërs 2 vers 20: Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. 

Hierdie taal klink miskien vir ons na iemand wat dinge darem nou te ver vat. Iemand skryf hoe ons gesindheid 

dikwels is: We hope that God will be doing whatever God is does without involving us too deeply. We like to 

be comfortable in our safe harbours. We like to retreat into the comfort of what we know and do so well, as 

opposed to being challenged to grow and to follow.  

 

 

 

 



2 Prente van dissipelskap: Vissers en herders: 

Kom ons kom bietjie terug by die teks van Johannes 21. Hier is duidelik twee prente of beelde van 

dissipelskap. Die eerste een is vissers en die tweede herders. 

Kom ons begin by die beeld of prent van dissipels van Jesus as vissers: 

Ons het in ons tyd hierdie beeld van visvang. Meestal is dit dat ek eenkant op ´n strand of jetty iewers gaan 

staan met my visstok en my emmer met aas en ek gooi my lyn met die sinker en die hoek vol aas in in die see 

in. Dan sit of staan en wag ek tot die vis aan die aas byt en die hoek  hom hier aan die bek haak. Dan kan ek 

die vis inkatrol. In die Bybelse tyd het visvang anders gewerk. Min mense het vis met ´n handlyn gevang of self 

met die spies of ´n soort harpoen met drie tande wat hulle soms gebruik het. Die meeste vis in daardie tyd is 

met nette gevang. Veral twee soorte nette is gebruik. Die een was die werpnet waar jy in die vlak water staan 

of van die boot af die net werp oor vis wat jy in die water sien. Hierdie net het gewiggies aan die kante gehad 

wat hom laat sink het. Dan was daar ook die treknet wat per boot die water ingeroei is en ouens op die strand 

het hom uitgetrek en hopelik hierdie klomp vis daarmee saam. Die dissipels in Johannes 21 was baie duidelik 

besig om met ´n treknet of werpnet vis te probeer vang. Maar hulle het niks gevang daardie nag nie. Daar is 

nogal baie keer in daardie tyd in die nag vis gevang. Bote is uitgeroei en met fakkels het die bemanning dan in 

die water vir vis gesoek. Visvang was dus harde werk- nie langs die see of langs een of ander dam op jou 

stoeltjie met jou stok in die een hand en bier in die ander nie. Baie keer het vissers met leë hande na die 

oewer toe teruggekeer. Hulle werk was hard en baie keer met min resultate. 

As ons Johannes 21 lees, moet ons onmiddellik dink aan Lukas 5. Daar beveel Jesus ook die dissipels en 

spesifiek vir Petrus om na die hele nag van niks vis vang nie na die diep water toe te vaar en hul nette uit te 

gooi. Hulle kry hierdie oorvloed van vis en as Petrus voor Jesus neerval hoor hy hierdie woorde: Moenie bang 

wees nie. Van nou af sal jy mense vang. Dis Petrus se oproep om dissipel van Jesus te word en te wees. Die 

beeld van visvang as dissipels van Jesus gaan oor ons taak van evangelisasie- om mense te beïnvloed en so 

in te bring vir die koninkryk van God. Hierdie taak doen ons nie alleen nie, maar as medewerkers van die 

Here. Dit lig ons teks so mooi uit. As die dissipels met die vol net op die strand kom, het Jesus klaar brood en 

vis gereed. Hy het klaar voorsien in ontbyt. Maar dan kom die uitnodiging: Bring van die vis wat julle nou net 

gevang het. Kom sit dit wat Ek julle gegee het by dit wat ek klaar gereed gemaak het. Ek dink die kernvers vir 

my hier is vers 7: Johannes se belydenis: Dit is die Here. Dit is net in die Here se krag dat ons dissipels en 

medewerkers van God kan wees. Paulus leer ons hierdie begrip van medewerkers van God in 1 Korintiërs 3 

vers 9: Ons is medewerks van God en julle die mense van die Korintiër gemeente en gemeenskap is die 

saailand van God. Dit is die Here- ook die kern van ons dissipelskap en die werk van die kerk in die koninkryk. 

Die geheim van gevulde nette en gevulde hande en lewens en die sukses op ons werk in die koninkryk van 

God is juis dit: Dit is die Here en Hy is by ons en ons tree op vanuit Sy krag! 

Ons het hierdie beeld van visvang as hierdie individuele ding. Ek gaan met my visstok uit en ek vang een vis op 

´n slag. Die Bybelse manier van visvang met nette help ons om dalk die Bybel en dissipelskap of evangelisasie 

beter te verstaan. In die Bybel sien ons ook hier in Johannes 21 het hierdie groep vissermanne saam gewerk 

en hierdie klomp visse in hul net gevang. Ons het evangelisasie of dissipelskap ook verstaan as hierdie 

invididuele saak- ek gaan alleen en praat met iemand anders, een persoon oor die Here. Miskien help 

Johannes 21 om dissipelskap en evangelisasie dalk ook bietjie anders te verstaan.  As hierdie groep mense of 

dissipels wat die gemeenskap om hulle beïnvloed. Ek het net gevind dit wat ek saam met medegelowiges 

doen baie meer impak het as dit wat ek alleen vir die Here probeer doen. Miskien moet ons dissipelskap en 

evangelisasie al meer sien ook as dit wat ons as dissipels van Jesus saam doen om die gemeenskap of mense 

rondom ons vir Hom te bereik en te dien.  



Ons moet ook hoor van die 153 visse wat die dissipels gevang het. Blykbaar was daar in die antieke tyd 153 

volke op die aarde wat mense van bewus was. Die 153 visse is dus simbolies daarvan dat die evangelie van 

Jesus vir alle volke en nasies bedoel is. Almal van hulle hoort in die net van God se genade.  

Die tweede beeld van dissipelskap is die beeld van herderwees: 

Ons ken Petrus se geskiedenis. Hy het Jesus drie keer verloën of verraai nadat hy baie selfversekerd verklaar 

het dat hy dit nooit sal doen nie. Nou vra Jesus hom drie keer of hy Hom liefhet. So word hy teruggetrek in die 

dissipelkring, hy word vergewe en hy word betekenisvolle werk in God se koninkryk gegee.  

In Jesus se gesprek met Petrus oor sy liefde vir Hom word daar twee Griekse woorde vir liefhê gebruik. Die 

eerste is die woord agape- dis onselfsugtige liefde- die liefde wat God vir ons het, dis die volmaakte liefde 

van 1 Korintiërs 13. Die tweede Griekse woord vir liefde wat hier gebruik word, is die woord fileo- dit is die 

vrienskap tussen vriende en is beskou as liefde van laer orde as die onselfsugtige agape liefde wat God vir 

ons het. Met hierdie Griekse woorde ingesluit het die gesprek so verloop: 

Simon, seun van Johannes het jy my baie lief- met onselfsugtige agape liefde? 

Paulus antwoord: Ja Here U weet dat ek U fileo. Here ek het U lief, maar nie met die onselfsugtige agape 

liefde waarmee U my het nie. Ek kan U net liefhê soos een vriend die ander liefhet. 

Tweede vraag: Simon seun van Johannes het jy my baie lief- agape jy My? 

Petrus antwoord: U weet dat ek U liefhet- dat ek U fileo- dat ek U vriend sal wees. 

Dan Jesus se derde vraag: Simon, seun van Johannes het jy My lief? Fileo jy My? Jesus val in by die soort liefde 

waartoe Petrus in staat is. En Petrus antwoord die derde keer: U weet dat ek U liefhet- dat ek U fileo-dat ek U 

vriend sal wees. 

Die opmerking wat Jesus na elke vraag en antwoord van Petrus maak wys ons duidelik daarop dat Hy 

dissipelskap van Hom as herderwees verstaan het. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape 

wei. Ons moenie net vissers wees wat getuig teenoor mense en as medewerkers van Jesus mense nader 

aan Hom bring of in die koninkryk van God inbring nie. Ons moet ook die herders wees wat mense voed of 

laat wei met die voedsel van God se Woord en wat hulle geestelik oppas en waak oor  hulle geestelike 

lewens. Dissipels maak ander dissipels, bring mense in die koninkryk van God in en waak oor die geestelike 

lewens van daardie mense en van medegelowiges. Ek dink hier onder andere aan Paulus se herderlike 

vermaning in 1 Timoteus 5:1: ´n Ouer man moet jy nie skerp tereg wys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. 

Vermaan die jonger mans soos jou broers, die ouer vroue soos moeders en die jonger vrouens soos susters. 

Hier kom iets van die herderlike funksie van elke dissipel sterk deur. Om as dissipels herders te wees beteken 

dat ons mekaar sal vermaan waar nodig maar ook dat ons mekaar gedurig sal bemoedig. Ons kry iets van die 

bemoediging weer in 1 Thessalonisense 2 vers 11: Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel 

het; soos ´n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer 

van God te lewe. Dis ´n geweldige gedagte hierdie: dat God ook jou en my liefde vir Hom sal meet aan hoe ons 

as herders en versorgers optree vir medegelowiges. 

Hierdie herderlike funksie van ons as dissipels van Jesus kom seker die helderste deur in terme van ons 

kinders. Ons moet as herders oor hulle aangestel hulle ook aanspoor en bemoedig, maar ook tereg wys en 

vermaan waar nodig. Daar is altyd die balans tussen die twee nodig. 

 



Soms word jy geroep uit jou werk uit, maar meestal in jou werk in: 

Petrus en die ander dissipels is duidelik uit hulle werk as vissermanne uitgeroep om die kerk van die Here oor 

die aarde te versprei of so voltyds vissers van mense te wees. Vandag roep die Here egter die meeste van ons 

eenvoudig in ons werk in om Hom daar te dien en mense vir Hom daar te gaan bereik. Broer Lawrence was 

hierdie bekende figuur uit die Christelike tradisie en hy was eenvoudig kombuiswerker en kok. Let wel, 

eenvoudige kok vir ander monikke en geen chef nie. Hy het hierdie raak opmerking gemaak: Ons heiligmaking 

is nie daarvan afhanklik dat ons ander werk moet begin doen nie, maar om dit wat ons altyd vir onsself en ter 

wille van onsself gedoen het, vir God te begin doen en ter wille van Hom. Dallas Willard skryf eenvoudig dat ek 

elke dag moet vra hoe Jesus sou boer as Hy op my plaas geboer het of hoe sou Hy my besigheid bestuur het of 

my my mense gewerk het.  Paulus het dit verstaan en skryf so in 1 Korintiërs 10 vers 31: Of julle eet en of julle 

drink of wat julle ookal doen, doen alles tot eer van God. In die werklike lewe en beroep wat jy elke dag leef is 

jy op die plek waar God jou wil hê en wil gebruik. Moenie ander werk gaan doen nie, doen jou werk anders. 

Dis waaroor dissipelskap ten diepste gaan. Dis wat Paulus ons aan herinner in Kolossense 4 vers 23: Wat julle 

ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.  

Die kerk wat sal gaan: 

Soos die eeue aangeloop het, het die kerk van die Here oor die wêreld al meer verander van hierdie gaan 

uit kerk van Mattheus 20 na die kom hier kerk van ons tyd. Die kom hier kerk werk so: As jy dissipel van 

Jesus wil wees, moet jy Sondae na ons toe kom en soos ons word en lyk en so word jy deel van die kerk. Dis 

so teen die beeld van dissipelskap as visvang en herder wees in Johannes 21. As jy gaan visvang het in 

Johannes se tyd het jy die gemak en gerief van jou huis verlaat. Jy moes uitgaan of jy het honger gely. Net 

so as jy hierdie herder van skape was, moes jy uitgaan uit jou warm huis uit en saam met die skape in die 

veld gaan bly en alles deurmaak wat die skape ook deur gemaak het. 

Hoe die kerk verander het laat my maar weer dink aan die bekende storie van die reddingstasie. Langs ´n 

gevaarlike kuslyn waar skeepsrampe gereeld plaasgevind het baie jare gelede was daar ´n eenvoudige 

reddingstasie. Die paar getroue lede van die stasie het voortdurend die see dopgehou en wanneer dit nodig 

was uitgegaan om die drenkelinge te gaan soek. Hulle het nie altyd geweet of hulle sou terugkom uit die 

stormsee nie, maar net geweet hulle moes gaan. Later het meer mense en borge by die reddingstasie 

betrokke geraak en die reddingstasie is uitgebrei met beter toerusting en mooi meubels waar die lede kon 

bymekaarkom. Die reddingstasie het later soos hierdie klub vir sy lede geraak. Min van die eerste lede het was 

nog lus om self uit te gaan as reddingspogings nodig was, daarom het hulle spanne lewensredders aangestel 

en betaal. In die tyd het ´n groot skip in die omgewing gestrand. Die gehuurde spanne het bote vol verkluimde 

en nat mense ingebring. Somminge van hulle was vuil en boonop van ander nasies en sommige het selfs 

opgebring op die reddingstasie se mooi teëlvloere. Die pragtige nuwe klub was in chaos. Die 

eiendomskommissie het kort daarna ´n aparte stortkamer buite laat aanbring waar slagoffers van toekomstige 

skeepsrampe eers skoon en ordentlik gemaak kon word voor hulle in die klubhuis kon inkom. 

Sommer met die volgende vergadering was daar skeuring tussen die klublede. Die meeste wou summier alle 

reddingsaktiwiteite beëindig omdat dit tot onaangenaamhede gelei het en ´n hindernis was vir die normale 

sosiale lewe van die klub. Diegene wat wou voortgaan met reddingswerk moes hul eie reddingstasie gaan stig 

het.  

Maar soos die jare verby gegaan het, het die nuwe reddingstasie dieselfde ervarings as die vorige een 

deurgemaak en dieselfde veranderings ondergaan. Vandag, as mense daardie kuslyn besoek, sal hulle ´n hele 

reeks pragtige en eksklusiewe klubs daar aantref. Maar reddingswerk word nie meer onderneem nie. 



Mense hierdie gelykenis hoor julle gaan eintlik oor die kerk-oor ons. Is ons net hierdie klub vir die lede, of 

gaan hier nog reddingswerk vanuit hierdie gemeente uit? Dis tog waarvoor God hierdie gemeente en ons 

geroep het. Vissers moes hul huis, hul gemaksone verlaat om op die koue meer dikwels in die nag te gaan 

visvang. Herders moes dag en nag by die skape deurbring en alles wat met die skape kon gebeur het, kon met 

hulle ook gebeur. Visvang en herder wees was vermoeiende en gevaarlike werk. Maar ons vang vis en is 

herders deur Jesus se krag en in Sy teenwoordigheid wat nooit van ons wyk nie. Ek en jy kan elke dag uitroep 

oor die Een wat met ons en Sy kerk is: Dit is die Here! In Sy teenwoordigheid by ons is die krag en die vreugde 

van dissipelskap te vinde. 

Amen. 


